
 

 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про остаточних ключових учасників у 

структурі власності надавача фінансових 

послуг станом на 17.06.2021 року 

__Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСУРС-ФІНАНС» (далі - надавач фінансових 

послуг) 

                         (повне найменування надавача фінансових послуг) 

 

Таблиця 1 

№ 

з/

п 

Прізвище, ім'я та 

по батькові або 

повне 

найменування 

остаточного 

ключового 

учасника 

Тип 

особ

и 

Чи є особа 

власником 

істотної 

участі в 

надавачі 

фінансови

х послуг 

Інформація про 

особу 
Участь особи в надавачі 

фінансових послуг, % 
Опис 

взаємозв'язк

у особи з 

надавачем 

фінансових 

послуг 

прям

а 
опосер

едкова

на 

сукупн

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю "РЕСУРС-

ІНВЕСТМЕНТС"  

ЮО так 
місцезнаходженн

я (повна адреса): 
01103, місто Київ, 

БУЛЬВАР ДРУЖБИ 

НАРОДІВ, будинок 

14/16 , 
ідентифікаційний 

код за Єдиним 

державним 

реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань: 
39684005  

100,0

0 
- 100,00 особа є  

учасником 

надавача 

фінансових 

послуг 

2 БАЛАБКО 

ОЛЕКСАНДР 

ОЛЕКСАНДРО

ВИЧ 

ФО ні 
громадянин 

України,  
Україна,   
адреса: Україна, 

03189, м. Київ, 

вул. Ломоносава, 

буд. 46/1 кв.505, 

Паспорт серії КМ 

- 

0,0143 
 0,0143 Опосередков

ана участь 

через 
ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬН

ІСТЮ "РЕСУРС-

ІНВЕСТМЕНТС" 

Додаток 2 

до Положення 

про вимоги до 

структури 

власності 

надавачів 

фінансових 

послуг 

(підпункт 2 

пункту 34 розділу 

IV) 

  



№867466, 

виданий: 

20.11.2013 р. 

Березівським РС 

ГУ ДМС України 

в Одеській обл., 

реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків 

3243808272 

, якому 

належить 

частка у 

статутному 

капіталі 

надавача 

фінансових 

послуг у 

розмірі 

0,0143% 

3 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю "РЕСУРС-

ФІНАНС"  

ЮО так 
місцезнаходженн

я (повна адреса): 
01103, місто Київ, 

БУЛЬВАР ДРУЖБИ 

НАРОДІВ, будинок 

14/16 , 
ідентифікаційний 

код за Єдиним 

державним 

реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань: 
39705957   

- 

99,9857 99,9857 

Опосередков

ана участь 

через 
ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬН

ІСТЮ "РЕСУРС-

ІНВЕСТМЕНТС" 

, якому 

належить 

частка у 

статутному 

капіталі 

надавача 

фінансових 

послуг у 

розмірі 

99,9857% 

Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі 

фінансових послуг (колонка 7 таблиці 1) 

Таблиця 2 

№ 

з/

п 

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Розрахунок 

1 2 3 

1 БАЛАБКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0,0143% х 1 = 0,0143% 

2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСУРС-

ФІНАНС" 
99,9857% х 1 = 99,9857% 
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